


 

Mengapa JGOFS? 
 
 
 
 
 
Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS) adalah program internasional dan multidisiplin 

dengan peserta lebih dari 20 negara. JGOFS diluncurkan tahun 1987 pada pertemuan di 

Paris yang didukung oleh Komite Ilmiah Penelitian Oseanografi (Scientific Committee of 

Oceanic Research, SCOR), sebuah komite dari Dewan Internasional Serikat Ilmiah 

(International Council of Scientific Unions, ICSU). Dua tahun kemudian, JGOFS menjadi 

salah satu proyek inti pertama Program Geosfer-Biosfer Internasional (International 

Geosphere-Biosphere Programme, IGBP). Proyek rangkaian waktu (time series) jangka 

panjang dimulai di lokasi dekat Bermuda dan Hawaii di musim gugur 1988. Tahun 

berikutnya, Percobaan Bloom Atlantik Utara (North Atlantic Bloom Experiment, NABE) 

yang bersifat multinasional dimulai dan merupakan dasar dari proses penelitian 

selanjutnya di samudra lainnya. 

 

Tujuan utama dari JGOFS adalah: 

 Menentukan dan memahami proses-proses skala global yang mengatur perubahan 

fluks karbon terhadap waktu dan elemen-elemen biogenik yang menyertainya di 

laut, dan untuk mengevaluasi pertukaran yang terkait dengan atmosfer, lantai 

samudra, dan batas-batas benua. 

 Membangun kemampuan dalam meramalkan reaksi proses-proses biogeokimia 

oseanik skala global terhadap gangguan antropogenik, terutama yang berkaitan 

dengan perubahan iklim. 

 

Strategi untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas meliputi rangkaian penelitian 

mengenai proses di kawasan laut yang diperkirakan berkontribusi signifikan dalam fluks 

karbon antara laut dan atmosfer, survey global parameter karbon di air laut, dan 

beberapa program pengukuran jangka panjang di lautan yang memiliki peranan penting. 

JGOFS melakukan pula pengembangan model yang dapat mengasimilasikan hasil-hasil 

penelitian lapangan, menghasilkan gambaran skala luas yang akurat dari fenomena 

biogeokimia laut, dan meramalkan respon oseanik perubahan lingkungan. Komponen 

akhir dari strategi JGOFS adalah basis data hasil-hasil yang bersifat menyeluruh dan 

dapat/mudah diakses. 

 
 
 
 
 
 
Lihat “Tentang JGOFS” untuk penjelasan mengenai struktur proyek dan rencana waktunya. 
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PADA SERIAL ILMU PENGETAHUAN IGBP kali ini kami melaporkan pencapaian dan 
pokok-pokok ilmiah dari Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS). JGOFS memulai fasa 
penelitian aktifnya di tahun 1988 dan telah tumbuh serta mencakup pekerjaan dari 
ratusan ilmuwan dan mahasiswa di lebih dari 20 negara dari tujuh benua dan semua 
perairan utama dunia yang aktif dalam bidang kelautan . 
 
JGOFS dimulai sekitar tahun 1984 dengan realisasi oleh para oseanografer bahwa 
pemasangan sensor-sensor jarak jauh di satelit, perangkap sedimen laut dalam yang 
dapat dipercaya, dan model jaring-jaring makanan di laut dengan konsep baru telah 
membuat penelitian biologi dan kimia laut global tidak hanya sekedar dimungkinkan tetapi 
juga diperlukan. Sedikit dari kami yang menyadari pada waktunya bahwa JGOFS akan 
menjadi salah satu daya dorong utama bagi organisasi yang tumbuh dan berkembang 
dalam penelitian perubahan global. 
 
Saat ini para peneliti, pemerintah, pengambil keputusan, ekonom, dan pemimpin industri 
tengah terlibat dalam proses untuk mencoba mendesain program internasional besar, 
yang kadang kala berliku, untuk memahami, meramalkan, menanggulangi, dan bahkan 
mengatur perubahan iklim. Bagaimanakah negara maju dan negara berkembang 
berpadu untuk menemukan cara mengurangi emisi sekaligus mengatur siklus karbon 
dalam rangka memperlambat atau menghentikan pertumbuhan karbon dioksida (CO2) 
atmosferik yang dapat diterima secara politis? Keputusan semacam ini akan bergantung 
pada peningkatan pemahaman tentang biogeokimia planet. 
 
Kita tahu bahwa laut dan biosfer darat mengambil sekitar 40% karbon yang pertahunnya 
ditambahkan ke atmosfer akibat penggunaan bahan bakar fosil. Kita juga telah tahu dari 
pemodelan dan penelitian inti es dan iklim di masa lalu bahwa laut memiliki potensi 
menyerap lebih banyak CO2 dari atmosfer. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
JGOFS dan WOCE (World Ocean Circulation Experiment) pada dekade yang lalu telah 
banyak diketahui proses-proses fisis dan biogeokimia yang bertanggung jawab dalam 
penyerapan karbon, dan kita pun telah mengetahui secara umum kawasan dan tahun 
dimana laut menyerap CO2 atau melepaskannya ke atmosfer. 
 
Apa yang tidak kita ketahui secara terperinci adalah bagaimana sistem laut yang 
setimbang dengan sempurna dalam pertukaran CO2 ini telah berubah dengan 
meningkatnya CO2 di atmosfer. Contohnya, apakah biologi laut telah berubah pada 
beberapa dekade terakhir ini? Lebih dari itu, kita pun belum dapat meramalkan dengan 
tingkat kepastian tertentu bagaimana siklus karbon laut akan berubah dengan hangatnya 
iklim di abad mendatang. Bagaimana biologi laut akan merespon perubahan-perubahan 
dalam percampuran laut dan angin? Kita baru saja mulai mendesain dan menyebarkan 
sebuah sistem pemantauan karbon global yang memungkinkan kita memantau denyut 
planet ini di tahun-tahun mendatang. 
 
Adalah sesuai bahwa JGOFS mengikuti program Global Change-Terrestrial Ecosystems 
(GCTE) dari IGBP dalam Serial Ilmu Pengetahuan ini. Sebagaimana kita mulai 
mempelajari Bumi sebagai sebuah sistem, dan membangun sebuah Ilmu Pengetahuan 
Sistem Bumi baru, kita sedang belajar mengenai bagaimana pengamatan laut dan darat 
satu sama lain saling membatasi perkiraan penyerapan karbon. Masa depan ilmu 
pengetahuan kita dan kunci terhadap pengaturan tanggung jawab kesejahteraan planet 
terletak pada program-program baru yang terintegrasi dari penelitian oseanografis, 
teresterial (daratan), dan atmosferik. Pada halaman-halaman selanjutnya kita akan 
melihat dimana kita telah berada saat ini dan mencoba untuk melihat ke depan. 
 
 
Hugh Ducklow 
 
 
Ketua, Komite Pengarah Ilmiah JGOFS 
Williamsburg, VA. Desember 2000. 
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JGOFS TELAH MEMPERBAIKI PERKIRAAN fluks CO2 udara-laut global berkat 
kontribusi besar-besaran dalam pengukuran permukaan laut. Hal ini memungkinkan 
diperolehnya gambaran tentang bagaimana laut “bernafas”, yaitu dimana dan seberapa 
banyak laut menyerap atau melepas CO2 dari dan ke atmosfer. Sebagai contoh, Samudra 
Pasifik khatulistiwa merupakan sumber kontinu alamiah terbesar CO2 ke atmosfer, 
sedangkan Samudra Atlantik Utara adalah kawasan yang paling kuat dalam mengambil 
CO2 dari atmosfer. 
 
JGOFS telah membuat pula hubungan antara pola iklim skala luas seperti El Niño 
Southern Oscillation (ENSO) atau Osilasi Atlantik Utara (North Atlantic Oscillation, NAO) 
dan variabilitas antar tahunan dalam pertukaran CO2 di Samudra Pasifik khatulistiwa dan 
gyre subtropis Samudra Atlantik dan Pasifik Utara. 
 
Pertukaran CO2 antara laut dan atmosfer, yang diatur oleh proses-proses fisis dan 
biologis yang saling mempengaruhi, tidak terdistribusi secara merata terhadap ruang dan 
waktu. Dalam hal ini JGOFS telah melakukan banyak hal untuk menguantifikasi kekuatan 
'pompa karbon biologis' di daerah kunci di laut. Kita tahu saat ini bahwa secara rerata 
kurang dari 3% karbon yang menetap di laut bagian atas (upper ocean) oleh alga 
mikroskopik telah dipindahkan dari pertukaran dengan atmosfer selama periode lebih dari 
1000 tahun. JGOFS telah pula menemukan perubahan dalam spesies plankton pada 
skala waktu dekadal. Hal ini berpengaruh pada struktur dan fungsi ekosistem yang pada 
gilirannya nanti dapat mengubah kemampuan laut dalam menyerap CO2 atmosferik 
secara signifikan. 
 
Laut saat ini mampu menyerap sekitar sepertiga hingga setengah CO2 antropogenik yang 
diemisikan dari bahan bakar fosil dan proses-proses industri. Namun demikian, hasil 
sementara dari model-model laut-atmosfer menyarankan bahwa kita tidak akan dapat 
menyandarkan diri sepenuhnya pada laut untuk membersihkan kelebihan CO2 di masa 
depan jika kecenderungan pemanasan global saat ini terus berlanjut. Jika permukaan 
laut menjadi lebih hangat, hal ini dapat mengubah kealamian dan kekuatan sirkulasi laut 
atau ketersediaan nutrien. Sebuah perubahan akan berdampak pada kemampuan laut 
dalam menyerap dan menahan kelebihan CO2 di masa yang akan datang. 
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Mengapa 
Mempelajari Laut? 
 

Sepertinya pemahaman ilmiah mengenai nasib karbon antropogenik 
(buatan manusia) yang diemisikan ke atmosfer sangat diperlukan 
seiring dengan debat pemerintah yang merencanakan pengaturan 
emisi dan peralatan penenggelam karbon (carbon sink). Dengan 
karbon dioksida (CO2) yang 50 kali lebih banyak daripada atmosfer, 
laut memuat reservoir karbon terbesar yang secara aktif bersirkulasi 
dalam biosfer. Dalam jangka panjang, laut memegang peranan 
yang dominan dalam pengaturan alamiah CO2 di atmosfer sehingga 
memiliki pengaruh yang sangat besar pada iklim. 
 

 
PEMAHAMAN MENYELURUH DAN KUANTITATIF 
mengenai bagaimana siklus karbon laut berfungsi 
merupakan hal yang mendasar (fundamental) dalam 
meramalkan konsekuensi naiknya tingkat karbon 
dioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya di at-
mosfer. 

Pentingnya laut dalam pengaturan alami tingkat 
CO2 atmosferik telah diakui lebih dari 60 tahun yang 
lalu. Hingga kini, kurangnya data yang akurat dari 
banyak kawasan telah membatasi pemahaman kita 
tentang mekanisme dan jumlah karbon yang terlibat 
dalam pertukaran karbon antara laut dan atmosfer. 
Konsep lebih lanjut untuk membantu perkembangan 
pemahaman yang lebih baik mengenai ekosistem 
laut dan siklus biogeokimianya juga sangat diper-
lukan. 

JGOFS secara signifikan telah memperbaiki 
pemahaman mengenai peran laut dalam siklus 
karbon, bagaimana laut mempengaruhi penum-
pukan CO2 antropogenik di atmosfer, dan kemung-
kinan respon laut terhadap perubahan iklim.  

Hal ini telah dicapai melalui konstruksi inven-
taris laut global parameter karbon dan perkiraan 
yang lebih baik mengenai distribusi, intensitas, dan 
pertukaran musiman CO2 antara laut dan atmosfer.  

Publikasi ini menyoroti pemahaman terakhir kita 
mengenai siklus karbon berdasarkan pada pene-
litian intensif yang telah dilakukan selama satu de-
kade dan pandangan terhadap apa yang akan ter-
jadi di masa yang akan datang. 
 

 

RVIB 308-foot Nathaniel 
B. Palmer meninggalkan 
sebuah lintasan yang 
bebas es ketika 
melintasi perairan 
Antartik yang ber-es dari 
Laut Ross. 
 
Photo courtesy of Susumu 
Honjo, Woods Hole 
Oceanographic Institution 
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Peran Laut dalam Siklus 
Karbon Global 

 
Kita telah mengahui sejak tahun 1970-an bahwa secara keseluruhan 
laut merupakan resapan (sink) bagi CO2 antropogenik. Tetapi 
seberapabesarkah CO2 yang diserap, proses apa sajakah yang 
menggerakannya, dan bagaimanakah ia berubah di masa depan? 
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertama-tama kita 
perlu terlebih dahulu memahami siklus alami karbon di laut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Pompa fisis dan biologis 
Peredaran karbon dalam berbagai bentuk organik 
dan anorganiknya, dan transpor karbon dari 
permukaan ke laut dalam dibangun oleh proses-
proses fisis dan biologis. Proses-proses ini biasa 
disebut sebagai pompa fisis (physical pump atau 
pompa daya larut) dan pompa biologis (biological 
pump) (Gambar 1). Kedua pompa ini bertindak 
meningkatkan konsentrasi CO2 di dalam interior laut. 

Pompa fisis dibangkitkan oleh sirkulasi balik 
laut yang lamban dan lebih mudah terlarutnya CO2 
di air dingin daripada di air hangat. Massa air yang 
hangat dan rapat (dense) di laut lintang tinggi, 
terutama di Atlantik Utara dan Samudra bagian 

Selatan (Southern Ocean), menyerap CO2 
atmosferik sebelum tenggelam (sink) ke interior laut. 
Air yang tenggelam ini akan diimbangi oleh transpor 
vertikal (upwelling) di bagian laut lainnya. Air yang 
naik ke atas ini akan menjadi hangat ketika men-
capai permukaan sehingga CO2 menjadi kurang 
dapat larut dan sebagian diantaranya akan terlepas 
kembali ke atmosfer (melalui sebuah proses yang 
disebut pelepasgasan atau outgassing). Efek bersih 
dari proses-proses ini adalah pemompaan CO2 ke 
dalam interior laut. 
 
 

Pengangkatan GEOMAR 
Benthic Chamber Lander dari 
misi di kedalaman 4850m di 
Atlantik Timur Laut di atas FS 
Poseidon. Fluks oksigen dan 
nutrien pada antarmuka air- 
sedimen laut dalam ditentukan 
dalam tiga salinan bilik bentik. 
 
Photo courtesy of Olaf Pfannkuche, 
GEOMAR 
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Gambar 1 
 

Penyerapan karbon oleh fitoplankton –organis-
me mikroskopis yang hidup di permukaan laut yang 
terkena sinar matahari– dan ekspornya ke interior 
dan sedimen laut disebut pompa biologis. Fotosin-
tesis adalah proses dimana fitoplankton mengambil 
karbon: laju fotosintesis dikenal sebagai produktivi-
tas primer. Fitoplankton adalah mesin bagi pompa 
biologis. 

Pompa biologis memainkan peranan yang 
penting dalam kemampuan laut menyerap CO2 
atmosferik. Tanpa adanya fotosintesis di laut, CO2 
atmosferik akan menjadi 1000 ppm jika dibanding-
kan dengan kondisi saat ini yang 365 ppm. 
Sebaliknya, jika pompa biologis berfungsi dengan 

efisiensi yang maksimum, maka tingkat CO2 di 
atmosfer akan turun menjadi 110 ppm. 

Meskipun penting, sejauh ini pompa biologis 
masih belum banyak diukur. Sebagian besar 
penelitian JGOFS telah difokuskan pada perluasan 
pemahaman mengenai proses-proses biologis, 
variasinya terhadap musim, dan kejadian khusus 
dan klimatis dalam skala besar yang mempengaruhi 
berfungsinya pompa ini. 
 
“Bernafasnya laut” 

Salah satu pencapaian penting dari survey 
global CO2 JGOFS dan program-program lapangan 
lainnya adalah saat ini kita telah memiliki gambaran 

POMPA BIOLOGIS 
Fitoplankton mengambil nutrien dan 
CO2 melalui proses fotosintesis: laju 
dimana proses ini terjadi disebut 
produktivitas primer. Beberapa 
bahan organik yang dihasilkan 
diedarkan melalui jaring-jaring 
makanan di laut bagian atas (upper 
ocean) dan beberapa bagian lainnya 
tenggelam ke dasar laut. Beberapa 
bagian dari karbon ini kemudian 
dimineralisasi kembali 
(diremineralisai) menjadi CO2, 
sementara itu sebagian kecil lainnya 
terkubur dalam sedimen  
di lantai samudra. 

POMPA FISIS 
Pompa fisis dibangkitkan oleh pertukaran 
gas di antarmuka udara-air dan proses-
proses fisis yang membawa CO2 ke laut 
dalam. CO2 atmosferik masuk ke laut 
melalui pertukaran gas yang bergantung 
pada kecepatan angin dan perbedaan 
tekanan parsial yang melalui antar muka 
udara-air. Jumlah CO2 yang diserap oleh 
air laut juga merupakan fungsi dari 
temperatur melalui efek kedayalarutan. 
Daya larut bertambah jika temperatur 
turun sehingga permukaan air yang dingin 
akan mengambil CO2 lebih banyak 
daripada air yang hangat. 
 

Dalam dunia nyata, pompa biologis bekerja melalui jaring-
jaring makanan (food web) yang rumit seperti ditunjukkan 
oleh gambar ini. Besarnya ekspor akan bergantung pada jalur 
(path) mana CO2 dibelokkan. Karbon dioksida yang disalurkan 
melalui jaringan makanan klasik seperti fitoplankton besar 
dan makrozooplankton, akan menghasilkan ekspor karbon 
yang besar ke kedalaman. Sebaliknya CO2 yang diambil oleh 
fitoplankton kecil dan dimakan oleh mikrozooplankton 
sebagian besar akan disirkulasikan kembali (diresirkulasi) di 
permukaan laut sehingga ekspor ke kedalaman menjadi 
minimal. 
 

Sirkulasi termohalin (densitas yang dikontrol temperatur dan 
salinitas) di laut dapat digambarkan sebagai sebuah sabuk 
berjalan (conveyor belt) yang menegaskan interkoneksi antar 
perairan laut dunia. Air permukaan yang asin dan hangat 
yang mencapai lintang tinggi Atlantik Utara di musim dingin 
menjadi dingin dan tenggelam jauh ke kedalaman. Proses ini 
disebut pembentukan air dalam (deep water formation). Dari 
sini ia memulai perjalanannya ke arah selatan dan bergabung 
dengan air dalam yang dingin yang baru terbentuk di 
Antartika. Beberapa diantaranya kemudian mengalir keluar di 
dasar lautan di basin Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Air ini 
kembali ke Atlantik Utara sebagai aliran permukaan, 
terutama melalui upwelling di Samudra Pasifik dan Hindia. 
Air dalam (deep waters) menjadi kaya akan nutrien-nutrien 
penting (seperti N, P, dan Si) dan CO2 yang diperoleh dari 
dekomposisi bahan organik di air dan sedimen selama 
peredarannya. Siklus lengkap conveyor belt kira-kira 
memakan waktu hingga 1000 tahun lamanya. 
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mengenai bagaimana laut “bernafas” di kawasan-
kawasan yang berbeda (Gambar 2). Gambar 
pertukaran CO2 rata-rata tahunan yang melewati 
permukaan laut menunjukkan bahwa penyerapan 
(uptake) dan pelepasgasan (outgassing) CO2 tidak 
terdistribusi secara merata di laut global. 

Peta tersebut menunjukkan bahwa Pasifik 
khatulistiwa merupakan sumber alami CO2 yang 
kontinu di laut. Hal ini disebabkan oleh kombinasi 
antara upwelling yang kuat dari air yang kaya akan 
CO2 dan kegiatan biologis yang rendah. Sebaliknya, 
Atlantik Utara adalah kawasan yang paling kuat 
dalam mengambil CO2 di laut global. 

Dengan diangkutnya air hangat oleh Gulf 
Stream dan Drift Atlantik Utara ke arah utara, ia 
menjadi dingin dan menyerap CO2 dari atmosfer. 
Kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan 
laut yang lebih produktif secara biologis akibat paso-

kan nutrien yang berlebih. 
Jadi, berlawanan dengan Pasifik khatulistiwa, 

faktor-faktor biologis dan fisis bergabung meng-
hasilkan fluks bersih CO2 yang besar dari atmosfer 
ke dalam Atlantik Utara dan Pasifik Utara, meskipun 
bersifat musiman. Samudra bagian Selatan (South-
ern Ocean) juga merupakan kawasan penyerapan 
yang penting lainnya dimana massa air permukaan 
yang dingin tenggelam dan kegiatan biologis ka-
dangkala tinggi. 

Peta pada Gambar 2 menunjukkan fluks rata-
rata tahunan. Perubahan fluks musiman terjadi pula 
dan saat ini kita tahu bahwa fluks-fluks ini dipe-
ngaruhi oleh skala waktu yang lebih panjang me-
nanggapi gangguan oseanik dan atmosferik skala 
besar seperti siklus El Niño Southern Oscillation 
(ENSO).

 

  
Gambar 2 
 
Gangguan manusia terhadap penyerapan CO2 
Peta fluks CO2 laut-atmosfer global menggambarkan 
fungsi terintegrasi dari pompa fisis dan pompa 
biologis, proses-proses yang telah berjalan selama 
ribuan tahun. 

Pelepasan dan penyerapan CO2 diyakini telah 
berada dalam kesetimbangan di masa praindustri. 

Sejak revolusi industri, penambahan emisi 
antropogenik secara dramatis telah mengakibatkan 
laut menjadi penyerap bersih (net sink) bagi CO2. 

Secara kasar sekitar 6 petagram karbon per 
tahun (Pg C y-1) dilepaskan ke atmosfer sebagai 
hasil dari pembakaran bahan bakar fosil (1 
petagram = 1 gigaton = 1000 juta ton). Sebagai 

Peta ini menunjukkan pertukaran CO2 rata-rata tahunan yang melintasi permukaan laut. Warna biru dan ungu menyatakan 
kawasan dimana laut mengambil CO2 dalam jumlah yang besar; warna merah dan kuning menandakan kawasan dimana 
sejumlah besar CO2 diemisikan ke atmosfer. 
 

Pasifik khatulistiwa merupakan sumber CO2 alami yang kontinu di laut. Hal ini terjadi karena kuatnya pompa fisis yang 
bergabung dengan pompa biologis yang suboptimal. Upwelling yang banyak terjadi di sepanjang khatulistiwa membawa air 
dingin yang kaya akan CO2 ke permukaan. Ketika air ini menghangat selama perjalanannya naik ke permukaan, ia  menahan 
hanya sedikit CO2 dan gas yang terperangkap di dalam air ini akan terlepas ke udara. Meskipun kawasan ini kaya akan 
nutrien, namun fitoplankton tidak menghasilkan bloom yang rapat dari sel-sel besar yang tenggelam dengan cepat sehingga 
ekspor karbon dari bahan organik yang dihasilkan di permukaan air secara umum rendah. 
 
Dicetak ulang dari Takahashi, T., R.H. Wanninkhof, R.A. Feely, R.F. Weiss, D.W. Chipman, N.R. Bates, J. Olafsson, C.L. Sabine, and S.C. 
Sutherland. Net sea-air CO2 flux over the global oceans: An improved estimate based on the air-sea pCO2 difference. In: Nojiri, Y. (ed.), 
Proceedings of the 2nd International Symposium on CO2 in the Oceans, pp. 9-15, Tsukuba, Japan, January 18-23, 1999. 
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akibat dari meningkatnya konsentrasi atmosferik ini, 
gradien tekanan parsial antara atmosfer dan laut 
mengalami perubahan. Hal ini telah mengakibatkan 
penenggelaman alami (natural sinks) menjadi sedikit 
lebih kuat dan sumber (sources) menjadi sedikit le-

bih lemah. Akibatnya penyerapan CO2 bersih oleh 
laut telah meningkat sekitar 2,2 Pg per tahun, sekitar 
sepertiga dari emisi total karbon antropogenik. Pe-
nyerapan CO2 antropogenik ini sebagian besar di-
kontrol oleh pompa fisis (Gambar 3).

 

 
Gambar 3 
 
Mendeteksi sinyal manusia di laut 
Sementara telah teramati di atmosfer, sinyal CO2 
antropogenik merupakan sebuah gangguan kecil 
pada reservoir karbon raksasa di laut. 

Perkiraan regional dan global dari distribusi kar-
bon antropogenik di laut saat ini sedang dibuat de-
ngan menggunakan teknik yang menghasilkan per-
bedaan antara nilai dari kandungan DIC praindustri 
dan masa kini. 

Hasil dari Atlantik Utara dekat kutub menun-
jukkan bahwa keseluruhan kolom air telah terkon-
taminasi oleh CO2 antropogenik. Penetrasi yang da-
lam ini merupakan hasil dari pembentukan air dalam 
yang aktif di daerah tersebut. Membandingkan hasil 
ini dengan data chlorofluorocarbon (CFC-11) me-
nunjukkan distribusi yang serupa. Hal ini cukup 
mengejutkan mengingat CFC-11 merupakan zat 
kimia buatan manusia yang hanya diperkenalkan 
sejak akhir Perang Dunia ke-2, sementara itu karbon 
antropogenik telah memasuki laut lebih dari dua 
abad lamanya. 

Jawabannya terletak pada pembaruan yang 
cepat dari air dalam Atlantik Utara, dimana percam-
puran yang aktif antara parsel air dalam yang baru 
dibentuk dengan yang telah lama terbentuk mengikis 
efek-efek sejarah perbedaan atmosferik. Di Atlantik 
Utara, transpor DIC ke arah utara melalui conveyor 
belt (Gambar 1) mewakili sebuah kawasan penyim-
panan CO2 antropogenik yang penting. 

Hasil serupa muncul dari penyelidikan di basin 

laut lainnya. Upaya internasional dan multidisiplin 
JGOFS telah menghasilkan kumpulan data CO2 laut 
global. Mengetahui distribusi karbon antropogenik, 
untuk pertama kalinya, memungkinkan para ilmu-
wan untuk membuat perbandingan antara perkiraan 
yang diperoleh dari pengamatan dan perkiraan yang 
diperoleh melalui simulasi model. Hasil-hasil ini 
menyediakan pula satu dari sedikit perkiraan yang 
berdiri sendiri mengenai peran biosfer daratan 
(teresterial) dalam menyimpan karbon antropogenik. 
 
Akankah laut terus menyerap CO2 
antropogenik? 
Banyaknya CO2 yang saat ini diserap oleh laut 
tidaklah tetap dan dapat berubah akibat beberapa 
faktor. 

Sebagai contoh, pelepasgasan CO2 dari Pasi-
fik khatulistiwa dapat secara dramatis dipengaruhi 
oleh El Niño. Pengamatan JGOFS menunjukkan 
bahwa selama tahun El Niño, fluks CO2 dari  laut ke 
atmosfer dapat berkurang hingga 50% dibandingkan 
dengan tahun bukan El Niño (Gambar 5). Per-
bedaan ini cukup untuk menerangkan sekitar se-
pertiga dari variasi atmosferik selama periode El 
Niño. 

Hal ini berarti bahwa selama dekade yang 
didominasi oleh kejadian El Niño kuat, misalnya ta-
hun 1990-an, laut dapat menyimpan beberapa Pg C 
lebih karbon daripada selama periode normal.

Fluks tahunan rata-rata antara 
kolam-kolam karbon global yang 
diberikan dalam petagram karbon 
per tahun (pG C y-1) (1 petagram, 
Pg=1 gigaton=1000 juta ton). 
Angka dengan warna biru pada 
setiap kotak menyatakan 
inventaris global dalam Pg C, 
sementara itu angka dengan 
warna merah menunjukkan rata-
rata penambahan tahunan 
inventaris akibat input 
antropogenik. Fluks yang 
berhubungan dengan perairan 
paparan (shelf) dan  landai masih 
belum menentu. Gambar 
didasarkan pada analisis Panel 
Antar Negara untuk Perubahan 
Iklim (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC) pada 
tahun 1995 dengan tambahan 
data dari hasil JGOFS. POC: 
particulate organic carbon (karbon 
organik partikulat); DOC: 
dissolved organic carbon (karbon 
organik terlarut); DIC: dissolved 
inorganic carbon (karbon 
anorganik terlarut). 
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Gambar 4 
 
Jadi, siklus ENSO adalah pengendali utama dalam 
variabilitas antar tahunan pertukaran CO2 antara laut 
dan atmosfer. Peran dari gangguan iklim lainnya 
dalam mengontrol variasi antar tahunan hingga skala 
dekadal pertukaran CO2 antara udara-air saat ini 
masih dalam tahap penelitian. 

Dalam jangka yang lebih panjang, efek 
perubahan iklim pada sifat dasar dan intensitas 
sirkulasi laut dapat mengakibatkan pengaruh yang 
kuat pada CO2 atmosferik. Pemanasan laut dapat 
mengurangi kekuatan sel balik (overturning cell) 

sirkulasi termohalin laut yang memiliki efek tak 
langsung pada efisiensi pompa fisis maupun 
biologis. Hal ini akan berpengaruh balik pada iklim, 
dimana secara potensial akan mempercepat laju 
perubahan. Perubahan pada kimia laut akibat 
peningkatan CO2 di air permukaan sepertinya akan 
mengubah pula kapasitas penyerapan karbon 
jangka panjang, dan mempengaruhi fungsi eko-
sistem laut yang didominasi oleh organisme-
organisme berkapur. 
 

Konsentrasi CO2 antropogenik dan CFC-11 di sepanjang potongan yang melintasi Samudera Atlantik Utara dekat kutub dari 
ujung bagian selatan Greenland hingga ke Paparan Eropa di luar Irlandia. 
 

Dicetak ulang dari Körtzinger, A., M. Rhein and L. Mintrop. Anthropogenic CO2 and CFCs in the North Atlantic Ocean - a comparison of man-made 
tracers. Geophysical Research Letters 26: 2065-2068, 1999. Published by the American Geophysical Union. 
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Gambar 5 
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Komponen-komponen  
dalam Siklus  
Karbon Laut 
 

Dengan memberikan arti penting kritis dari pompa biologis dalam 
siklus karbon laut, adalah penting untuk memahami komponen-
komponennya, besar relatifnya, serta mekanisme pengaturan dan 
variabilitasnya terhadap ruang dan waktu. 

 
 
SUKU-SUKU YANG MENYUSUN neraca karbon 
global (Gambar 3) menunjukkan adanya penyeder-
hanaan terhadap kondisi sesungguhnya yang rumit. 
Sementara itu proses-proses biogeokimia terpenting 
terjadi di seluruh basin laut, dimana besar relatif, 
mekanisme pengaturan dan variabilitasnya berbeda 
dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Para 
peneliti JGOFS telah meneliti komponen-komponen 
dan fluks jaring-jaring makanan yang rumit yang 
menyusun pompa biologis dan faktor-faktor fisis 

serta kejadian-kejadian yang berkaitan dengan iklim 
yang mempengaruhinya.  

Memahami bagaimana faktor-faktor ini mempe-
ngaruhi kekuatan pompa biologis adalah fokus 
utama penelitian JGOFS. Para peneliti JGOFS telah 
mengkaji variabilitas produksi primer dan fluks 
ekspor terhadap ruang dan waktu pada skala regio-
nal hingga global dengan membagi-bagi laut 
kedalam “propinsi-propinsi” dimana siklus biogeo-
kimianya dianggap relatif homogen. 

Fragilariopsis kerguelensis adalah 
salah satu diatom yang berlimpah 
dan khas di Samudra bagian 
Selatan (Southern Ocean) dan 
merupakan makanan penting bagi 
copepods, salps dan krill. Diatom 
ini berlimpah khususnya di Polar 
Frontal Zone dimana mereka 
membentuk rantai-rantai panjang 
seperti ditunjukkan dalam foto di 
atas. Karena dinding-dinding sel 
silikanya diatom ini kerapkali 
ditemukan di dalam rekaman 
sedimen Samudra bagian Selatan,  
disebut sebagai sabuk opal (opal 
belt) dan merupakan bahan ekspor 
yang kuat dari silika biogenik. 
 
Photo courtesy of Ulrich, AWI, 
Bremerhaven  
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Mengukur produksi primer global 
Perbedaan regional menjadi tantangan dalam meng-
ukur produksi primer di basin laut yang besar. 
Teknik-teknik tradisional, yang didasarkan pada sam-
pel botol diskret, tidak dapat memberikan gambaran 
global yang akurat. Kemajuan saat ini dalam bidang 
penginderaan jauh telah secara cepat memperbaiki 
perkiraan produksi primer berdasarkan pada tingkat 
pigmen fitoplankton. 

Sebagai contoh, Sea-viewing Wide Field-of-
view Sensor (SeaWiFS), sebuah satelit yang 
dilengkapi dengan peralatan yang mengukur warna 

laut (ocean colour), mengukur klorofil (pigmen alga) 
di setiap bagian laut global (Gambar 6a). Dengan 
data ini, kita dapat memperkirakan produksi primer 
global musiman hingga tahunan (Gambar 6b). 
Sensor satelit oseanografi lainnya, yaitu Advanced 
Very High Resolution Radiometer (AVHRR), dapat 
mendeteksi variasi medan temperatur laut pada 
skala waktu dan ruang yang sama dengan perkiraan 
klorofil yang dideteksi oleh SeaWiFS. Data ini me-
mungkinkan kita untuk menetapkan dinamika eko-
sistem laut dalam konteks fisis mereka. 

 

 
Gambar 6 
 
 
 

Gambar 6a. 
Gambar komposit klorofil-a di laut yang dihasilkan oleh data SeaWiFS tahun 1998. 
 

Gambar 6b. 
Produksi primer laut global yang diperkirakan dari distribusi klorofil-a yang dihasilkan oleh data SeaWiFS. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan 
pompa biologis 
Perlu diingat bahwa kekuatan pompa biologis bukan 
merupakan fungsi sederhana dari kegiatan biologis, 
yaitu produktivitas primer. Meskipun kegiatan bio-
logis merupakan sebuah prasyarat, namun aksi 
pemompaan hanya akan efektif bila CO2 yang 
diserap oleh tumbuhan dan hewan di permukaan 
diangkut ke laut dalam, yang merupakan tempat 
penyimpanan utama CO2. Tujuan utama JGOFS 
adalah menyatukan (reconcile) produksi karbon oleh 
fitoplankton di air permukaan dengan laju ekspor 
vertikal material organik melalui kolom air ke interior 
laut. 
 
Pembatasan Nutrien 
Pada hampir semua kawasan di laut, kekuatan 
pompa biologis dikontrol oleh ketersediaan instalasi 
utama makronutrien seperti nitrat, fosfat, dan silikat. 

Namun demikian hal ini tidak berlaku untuk Sa-
mudra Pasifik Utara subartik dan khatulistiwa dan 
daerah-daerah Samudra bagian Selatan (Southern 
Ocean). Kawasan-kawasan ini dicirikan oleh konsen-

trasi nutrien yang tinggi tetapi memiliki kandungan 
klorofil yang rendah, sebuah indikasi dari rendahnya 
kegiatan biologis. Perairan ini merupakan 30% dari 
laut global dan disebut sebagai “Nutrien Tinggi-
Klorofil Rendah” (High Nutrient-Low Chlorophyll, 
HNLC) (Gambar 7). 

Mengapa kegiatan biologis di kawasan ter-
sebut rendah? Para peneliti telah lama dibi-
ngungkan oleh daerah HNCL ini dan di akhir tahun 
1980-an mereka berupaya menyelidiki dengan 
sungguh-sungguh faktor-faktor yang menyebabkan 
biomassa alga di kawasan HNLC ini rendah, seperti 
ketersediaan besi, tingkat cahaya, dan grazing 
control oleh zooplankton. 
 
Peranan Besi 
Di tahun-tahun belakangan ini kami telah mene-
mukan bahwa konsentrasi besi yang rendah di be-
berapa daerah di laut memiliki efek signifikan ter-
hadap laju tumbuhnya alga. Karena alga mem-
butuhkan besi untuk metabolisme mereka, maka 
pasokan yang tidak memadai dari elemen ini dapat 
memperlambat pertumbuhan sel. 

 

 
Gambar 7 Gambar 8 

Karena karbon anorganik yang dibutuhkan untuk 
fotosintesis jumlahnya berlebihan di air laut, maka 
dibutuhkan ketersediaan nutrien anorganik seperti 
nitrogen, fosfor, dan silikon, dimana pada umumnya 
nutrien-nutrien ini membatasi pertumbuhan fitoplankton. 
Namun demikian, pada beberapa kawasan di laut dunia, 
salah satunya seperti diindikasikan oleh warna ungu 
dalam gambar, pasokan nutrien jauh melampaui 
permintaan, yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor 
lainnya membatasi pertumbuhan fitoplankton. Kawasan-
kawasan ini disebut sebagai perairan tinggi nutrien, 
rendah klorofil (HNLC). Pertumbuhan fitoplankton di 
kawasan-kawasan ini sepertinya dibatasi oleh besi, 
sebuah hipotesis diuji dengan percobaan penyuburan 
besi. 

Lokasi percobaan penyuburan besi in situ yang telah 
dilakukan adalah: IronEx I (Oktober 1993), IronEx II (April 
1995) dan SOIREE (Februari 1999). 

Pengukuran tekanan parsial karbon dioksida (pCO2) di 
permukaan laut dalam dua pekan mengikuti pelepasan 
besi selama Percobaan Pengayaan Besi Samudera bagian 
Selatan (Southern Ocean Iron Enrichment Experiment, 
SOIREE). Tanda silang merah mengindikasikan variabilitas 
pCO2 di permukaan air yang direkam secara kontinu oleh 
kapal  yang berlayar masuk dan keluar bidang air yang 
disuburkan. Garis hitam bergelombang berhubungan 
dengan terkanan parsial CO2 aktual di udara di atasnya 
(yang mengikuti perubahan-perubahan tekanan 
atmosferik). Grafik tersebut menunjukkan penurunan pCO2 
secara tunak di dalam bidang, yang dimanfaatkan oleh 
fitoplankton yang dirangsang oleh penambahan besi. 

Salinan data Andrew Watson dan Dorothee Baker, Universitas East 
Anglia 
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Hipotesis pembatasan besi telah diuji dengan 
melakukan percobaan penyuburan besi di Samudra 
bagian Selatan (SOIREE: Southern Ocean Iron 
Release Experiment, Januari 1999), serupa dengan 
yang telah dilakukan terlebih dahulu di Pasifik 
khatulistiwa sebelah timur (IronEx I, 1993 dan IronEx 
II, 1995). 

Meskipun respon biota lebih rendah di air 
Antartik yang dingin daripada di kawasan khatu-
listiwa, seluruh percobaan menunjukkan hasil yang 
serupa, yaitu: (i) meningkatkan pertumbuhan fito-
plankton; (ii) meningkatkan penyerapan CO2 at-
mosferik di dalam bidang yang disuburkan (Gambar 
8) dan (iii) sebuah perubahan pada struktur komu-
nitas planktonik, dari sel-sel fitoplankton yang kecil 
menjadi diatom-diatom besar yang cepat tenggelam. 
Percobaan-percobaan ini menegaskan bahwa pa-
sokan besi dapat mengontrol persediaan sel-sel 
yang lebih besar. 
 
Fiksasi Nitrogen 
Laut terbuka secara tradisional dipandang sebagai 
habitat yang dibatasi nitrogen (nitrogen-limited). 
Namun demikian, pada kondisi pembatasan nitrogen 
yang ekstrim mikroorganisme tertentu seperti 
Trichodesmium (alga hijau-biru) (Gambar 9) meman-
faatkan kolam N2 terlarut di laut yang hampir tidak 
ada habisnya sebagai sumber nitrogen alternatif. Di 
Atlantik dan Pasifik subtropis organisme yang mem-
perbaiki nitrogen (nitrogen-fixing) ini mempertinggi 
produktivitas primer melewati batasan yang diberikan 
oleh kolam nutrien nitrat. Pertukaran yang berhu-
bungan dengan metabolisme ini dapat mengubah 
rasio karbon terhadap nitrogen dan fosfor pada 
fitoplankton dan dapat memberikan sebuah meka-
nisme yang efisien untuk denyutan (pulsa) ekspor 
karbon dan elemen-elemen yang menyertainya ke 
laut dalam. Dalam keadaan seperti ini, fosfor, besi 
atau elemen lain yang dibutuhkan secepatnya mem-
batasi produktivitas, namun demikian nitrogen yang 
ditambahkan memiliki pengaruh yang signifikan pada 
siklus biogeokimia lokal dan regional. 
 
Struktur Komunitas Ekosistem 
Kekuatan pompa biologis bervariasi pula terhadap 
struktur komunitas planktonik. Pada “propinsi” yang 
berbeda, atau pada musim yang berbeda, komunitas 
tersebut dicirikan oleh perbedaan campuran bakteri, 
fitoplankton dan zooplankton (Gambar 1) dan pe-
ranan mereka dalam ekspor karbon ke laut dalam 
pun dapat sangat berbeda. 

Komunitas yang didominasi oleh alga yang 
lebih besar, seperti diatom dan dinoflagelata, di-
mangsa oleh zooplankton besar, misalnya copepod 
dan krill, dan akhirnya oleh tingkat tropik yang lebih 
tinggi (seperti ikan). Komunitas ini umumnya ditemu-
kan di daerah pantai dan upwelling dan pada lintang 
tinggi. Mereka menghasilkan butir kotoran yang be-
sar dan cepat tenggelam dan gugusan diatom dan 
alga lainnya menyediakan bagian utama dari ekspor 
karbon ke laut dalam. Kejadian ekspor yang besar 
ini biasanya disebabkan oleh fenomena fisis seperti 
percampuran yang menyertai badai, permulaan 

monsun, atau pertumbuhan termoklin musiman –
suatu gradien temperatur  vertikal– di musim semi. 
 

 
Gambar 9 

Gambaran mikroskopis dari dua bentuk berbeda 
Trichodesmium yang diambil di lapangan. 
 

Gambaran makroskopis bloom Trichodesmium difoto dari 
pesawat ruang angkasa Amerika Serikat 300 km di atas 
permukaan laut. 
 
Disalin ulang dari Kuchler, D.A., and D.L.B. Jupp. Shuttle 
photograph captures massive phytoplankton bloom in the Great 
Barrier Reef. International Journal of Remote Sensing 9: 1299-
1301, 1988 
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Sebaliknya, di perairan oligotropis (miskin nutrien), 
seperti gyre subtropis di Samudra Atlantik dan 
Pasifik, ekosistem HNLC (terbatas besi) Pasifik 
Utara dan khatulistiwa, komunitas plankton 
didominasi oleh organisme yang ukurannya lebih 
kecil dari 20 mikron, dan alga dikonsumsi hampir 
sepenuhnya oleh mikrozooplankton. Oleh karena itu 
ekspor bahan organik partikulat dari air permukaan 
minimal. 
 
Mengukur besarnya pompa biologis 
Pengamatan JGOFS menunjukkan bahwa hubungan 
antara produksi primer dan ekspor karbon dari zona 
eufotik (yaitu produksi ekspor) sangat tidak linear. 
Hampir di semua laut, ekspor karbon organik 
partikulat (particulate organic carbon, POC) relatif 
terhadap produksi primer pada kedalaman di atas 
100 meter adalah rendah; reratanya kurang dari 10% 
(Gambar 10). 

Pengecualian terhadap pola ini terjadi di kawa-
san dengan variabilitas temporal yang kuat, yang 
menghasilkan fluks ekspor yang sangat tidak seban-

ding relatif terhadap produksi primer. Ledakan 
(bloom) musim semi di lintang menengah dan tinggi 
adalah contoh dari sistem ekspor yang tinggi 
(Gambar 10a), seperti halnya denyutan ekspor, 
yang menyertai Monsun barat daya di Laut Arab 
(Gambar 10b). Kejadian ekspor yang tinggi biasa-
nya merupakan ciri dari ekosistem yang didominasi 
oleh kehadiran sel-sel fitoplankton yang besar, 
khususnya diatom. 

Sebuah aspek baru dari cerita ini terungkap 
ketika para peneliti JGOFS menemukan bahwa 
fraksi signifikan dari fluks ekspor berada dalam 
bentuk karbon organik terlarut (DOC) dan bukan 
POC. Neraca karbon untuk gyre subtropis menun-
jukkan bahwa ekspor DOC bisa mencapai hingga 
20% dari total ekspor. Pembagian variabel karbon 
antara bentuk partikulat dan terlarut menambah 
kompleksitas dinamika ekspor. Perlu dicatat bahwa 
hanya DOC yang baru terbentuk yang mendasari 
ekspor bersih dari kolom air yang lebih atas 
(Gambar 11). 

 

 
Gambar 10 
 
 
 

Hubungan antara produksi primer dan 
ekspor karbon organik partikulat (POC) 
menunjukkan bahwa secara umum 
hanya sebagian kecil dari apa yang 
dihasilkan di permukaan air diekspor 
ke perairan dalam di sebagian besar 
laut. Pengecualian: denyut ekspor 
besar yang tak sebanding yang terjadi 
selama bloom (misalnya Atlantik Utara) 
dan selama Monsun di Laut Arab. 
Ekspor ini ditentukan pada kedalaman 
100 meter. 

Dicetak ulang dari Buesseler, K.O. The decoupling of production and 
particulate export in the surface ocean. Global Biogeochemical Cycles 
12: 297-310, 1998. Published by the American Geophysical 

Atlantik Utara 
Fotografi mengilustrasikan kehadiran 
diatomaceous “fluff” dalam jumlah besar pada 
kedalaman 4000 meter di Atlantik Utara pada 
bulan Juli. Material ini berasal dari bloom musim 
semi di permukaan yang terjadi beberapa pekan 
sebelumnya. “Fluff” yang baru datang tersebut  

menyelimuti permukaan 
sedimen, dan memberikan 
penampilan permukaan yang 
lebih halus. 

Laut Arab 
Di Laut Arab, siklus 
produksi primer dan 
denyut produksi 
ekspor terangkai 
secara ketat dengan 
periodisitas Monsun. 
 
 
 
 
Dicetak ulang dari 
Honjo, S., and R.A. 
Weller. Monsoon winds 
and carbon cycles in 
the Arabian Sea. 
Oceanus 40: 24-28, 
1997. Figure by Jack 
Cook, Woods Hole 
Oceanographic 
Institution 
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Fluks yang mencapai laut dalam 
Bahan organik mati yang menyusun ekspor POC 
turun ke laut dalam dan sebagian besar termi-
neralisasi di sana menghasilkan CO2 yang terlepas 
dari pertukaran dengan atmosfer selama 1000 tahun. 
Sebagian dari karbon ini pada akhirnya mencapai 
lantai samudra dan kemudian terpendam di dalam 
sedimen dan diasingkan (sequestered) dari atmosfer 
selama jutaan tahun.  
 

 
Gambar 11 
 

Perangkap sedimen yang dipasang di kedalam-
an di beberapa bagian laut global memberikan pe-
mahaman tentang distribusi regional dan temporal 
fluks ke laut dalam. Secara umum, proporsi produksi 
primer yang mencapai laut dalam tidak terlalu 
berbeda terhadap lintang. Dalam skala global, seki-
tar 1% dari keseluruhan produksi primer bersih, seta-
ra dengan 0,34 Pg C y-1, mencapai laut dalam hing-
ga kedalaman 2000 m (Gambar 12). Samudra bagi-
an Selatan adalah kawasan yang mengekspor 
produksi primer dengan proporsi yang paling tinggi 
(3%) sementara itu Pasifik khatulistiwa adalah yang 
terendah (1%). Beberapa hubungan ekspor, seba-
gaimana diukur pada kedalaman 100 dan 1000 
meter, ditunjukkan pada Tabel di samping kanan. 

Pengukuran fluks laut dalam berguna untuk 
memvalidasi konsep dan model numerik. Artinya 
pemahaman yang disatukan tentang respon biologis 
terhadap gaya permukaan, termasuk jaring-jaring 
makanan yang sepenuhnya kompleks dan keti-
daklinearan ekspor dan regenerasi POC pada 
akhirnya harus mematuhi batasan yang diberikan 

oleh perangkap sedimen dan fluks bentik. 
 

Hubungan Ekspor 

Basin laut ekspor  
di 100 m 

ekspor  
di >= 1000 m 

Pasifik 
Khatulistiwa 

2-7% 1% 

Laut Arab 20% selama 
monsun, 

selain itu 5-
10% 

1,7% 

Samudra 
bagian Selatan 

30% 3% 

 

 
Gambar 12 
 

Ekspor karbon organik terlarut (DOC) dan kedalaman 
lapisan mencampur (mixed layer). Tanda merah 
menunjukkan ekspor DOC total selama pembalikan 
konvektif (convective overturn) kolom air di musim gugur. 
Tanda biru menunjukkan DOC menetap, yang telah keluar 
dari remineralisasi di kolom air bagian atas. Daerah biru 
antara dua garis menunjukkan ekspor DOC segar, dimana 
jumlahnya bergantung pada kedalaman lapisan campuran 
musim dingin. 
 

Digambar ulang dari Hansell, D.A., and C.A. Carlson. 
Biogeochemistry of total organic carbon and nitrogen in the 
Sargasso Sea: control by convective overturn. Interpretations of 
open ocean biogeochemical processes at the U.S. JGOFS Bermuda 
and Hawaii Time-Series Sites, Deep-Sea Research II (in press) 

Peta global fluks oksigen lantai samudera menunjukkan 
respirasi organisme di lantai laut dalam (deep sea floor), 
berdasarkan pada pengukuran langsung oksigen benthik. 

Dicetak ulang dari Jahnke, R.A. The global ocean fl ux of particulate 
organic carbon: Areal distribution and magnitude. Global 
Biogeochemical Cycles 10: 71-78, 1996. Published by the American 
Geophysical Union 
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Mengkaji Perubahan 
Terhadap Waktu 
 

Selain oseanografer, para pengambil keputusan dan masyarakat 
perlu memahami pula bagaimana penyerapan dan pelepasan 
karbon berubah terhadap waktu, dan apa saja yang menyebabkan 
perubahan-perubahan itu. Bukti apa sajakah yang kita miliki untuk 
dapat menunjukkan bahwa perubahan memang sedang terjadi? 
Bagaimana variasi musiman dan kejadian-kejadian khusus (epi-
sodic events) seperti El Niño yang berinteraksi dengan kecen-
derungan ini, dan bagaimana mereka mempengaruhi kemampuan 
laut dalam menyerap CO2 atmosferik dalam jangka panjang? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETIAP TAHUN ALAM MENGHADIRKAN kumpulan 
gaya-gaya fisis dan kondisi-kondisi biologis yang 
khas, dan setiap tahun laut memberi reaksi dengan 
cara yang khas pula. Dengan mempelajari 
variabilitas temporal, kita akan mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana 
fungsi ekosistem. 

Salah satu peninggalan “abadi” JGOFS adalah 
stasiun deret waktu jangka panjang dan program 
pengambilan sampel yang dibuat selama penelitian. 
Program-program ini memberikan pemahaman yang 
mendalam tentang perubahan siklus karbon dan 

nutrien laut dalam skala waktu musiman, antar-
tahunan, dan dekadal. Pemahaman tentang varia-
bilitas temporal alami menceritakan kepada kita 
hubungan antara siklus biogeokimia laut dan iklim. 
Data yang membawa pemahaman ini bertindak 
sebagai pembatas bagi simulasi-simulasi model. 
 
Penambahan kandungan CO2 di laut bagian atas 
Penelitian terhadap stasiun deret waktu yang 
terletak di gyre subtropis Samudra Atlantik dan 
Pasifik menunjukkan bahwa daerah-daerah ini 
merupakan penyerap bersih (net sink) yang lemah 

Para peneliti memodifikasi 
peralatan pada pelampung 
(buoy) di Pasifik 
khatulistiwa untuk 
pengiriman data secara 
langsung (real time) ke 
laboratorium. Kapal Riset 
(R/V) Ka’imimoana, sebuah 
kapal milik NOAA, terlihat di 
latar belakang. 
 
Photo courtesy of Richard 
Feely, NOAA Pacific Marine 
Environmental Laboratory 
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untuk CO2 antropogenik. Akibatnya, rekaman sampel 
pada setiap stasiun menunjukkan bahwa konsentrasi 

karbon terlarut meningkat secara tunak (Gambar 
13).

 

 
Gambar 13 
 
Perubahan struktur komunitas 
Struktur ekosistem memiliki arti penting dalam 
berfungsinya siklus karbon di laut. Iklim dan kejadian 
khusus dapat mengubah struktur ekosistem laut 
sehingga mempengaruhi efisiensi dan besarnya 
pompa biologis. 

Kejadian El Niño memiliki pengaruh yang nyata 
dalam percampuran dan perlapisan kolom  air gyre 
subtropis. Sebagai contoh, di Bermuda efek seperti 
itu sangat kentara dalam intensitas bloom musim 
semi. Di Hawaii, polanya lebih dari sebuah re-
organisasi mendasar dari ekosistem secara kese-
luruhan. Dekade yang didominasi oleh kejadian 
ENSO telah menyokong pertumbuhan “tukang suap” 

N2 (N2-fixer) Trichodesmium (Gambar 9) yang 
akhirnya menyebabkan pergeseran dari ekosistem 
yang dikontrol oleh nitrogen menjadi ekosistem 
yang dikontrol oleh fosfor (Gambar 14). 

Adalah penting untuk menggabungkan pema-
haman baru tentang berfungsinya ekosistem ini dan 
sumber-sumber variabilitas, seperti kejadian El 
Niño, fiksasi nitrogen dan deposisi besi, ke dalam 
model karbon global. Data dari stasiun-stasiun deret 
waktu dan inti sedimen selanjutnya akan menjadi 
tolok ukur penting dalam memvalidasi model-model 
ini, menjadi sebuah titik api (focal point) bagi 
interaksi antara teori dan pengamatan.

 

 
Gambar 14 
 

 
 
Siklus musiman karbon anorganik terlarut (DIC) 
yang dinormalisasi salinitas di permukaan air di 
stasion-stasion deret waktu Laut Hawaii 
(Hawaii Ocean Time-series, HOT) dan 
Penelitian Deret waktu Bermuda Atlantik 
(Bermuda Atlantic Time-series Study, BATS). 
Garis menunjukkan penambahan rerata 
tahunan selama periode pengukuran. 
 
 
 
Diadaptasi dari Bates, N.R., A.F. Michaels and A.H. 
Knap. Seasonal and interanual variability of oceanic 
carbon dioxide species at the U.S. JGOFS Bermuda 
Atlantic Time-series Study (BATS) site. Deep-Sea 
Research II, 43: 347-383, 1996. Winn, C.D., Y.-H. Li, 
F.T. Mackenzie and D.M. Karl. Rising surface ocean 
dissolved inorganic carbon at the Hawaii Ocean Time-
series site. Marine Chemistry 60: 33-47, 1998 

Frekuensi kejadian El Niño di tahun 1990-an telah 
menyokong pertumbuhan spesies yang memperbaiki 
Nitrogen seperti Trichodesmium di Gyre Pasifik Utara. Grafik 
ini menunjukkan volume air di lapisan atas (garis utuh) di 
Pasifik tropis antara 15oN dan 15oS dalam 1014 m3 relatif 
terhadap nilai reratanya 70 x 1014 m3. Volume air di laut 
bagian atas tropis (tropical upper ocean) adalah indeks untuk 
keadaan El Niño. Data dan analisis dari University of Hawaii 
Sea Level Centre. 

Seleksi untuk Trichodesmium di gyre Pasifik Utara telah 
menggeser nutrien pengontrol dalam ekosistem ini dari 
nitrogen (N) ke fosfat (P) selama dekade terakhir. Diantara 
konsekuensi biogeokimia dari pergeseran ini adalah 
meningkatnya rasio unsur N terhadap P dalam bahan 
partikulat tersuspensi (suspended particulate matter) dari 6:1 
(rasio Redfield) ke nilai berlebih 20:1. 

Dimodifikasi dari Karl, D. A sea of change: Biogeochemical variability in the North Pacifi c subtropical gyre. Ecosystems 2: 181-214, 1999 
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Model dan Peramalan 
 
Kita telah mulai menyadari adanya sensitivitas siklus karbon 
terhadap gaya-gaya luar. Dalam rangka membuat peramalan 
mengenai perilaku laut menanggapi peningkatan konsentrasi CO2 
di atmosfer dan perubahan iklim, pemahaman dan pengetahuan 
kita saat ini mengenai sistem harus dipadukan dan disandikan ke 
dalam model matematika. Dengan cara ini kita akan mampu 
memantau keadaan laut secara langsung (real time) dan membuat 
peramalan yang handal di masa mendatang di era perubahan 
iklim. 

 
 
PENINGGALAN JGOFS ADALAH MODEL-MODEL 
matematika ekosistem laut dan proses-proses bio-
geokimia yang telah dibangun dan divalidasi dengan 
data ekstensif yang telah dikumpulkan selama lebih 
dari satu dekade penelitian. 

Model-model ini bervariasi dalam kerumitannya, 
mulai dari model sederhana bergantung waktu 
lapisan mencampur (mixed-layer) di laut, model satu 
dimensi proses-proses fisis dan biogeokimia pada 
lokasi tertentu, hingga model tiga dimensi laut global. 
Satu prasyarat untuk semua bentuk model biogeo-
kimia adalah kemampuannya dalam memodelkan 

proses fisis di laut dengan sukses. Kemajuan yang 
cukup besar dalam bidang ini telah dibuat selama 
20 tahun terakhir. 

Dalam bagian ini kami akan memberikan bebe-
rapa contoh model yang saat ini sedang dibangun. 
 
Memodelkan klorofil dan nitrat di kolom air 
Data yang dihasilkan pada lokasi deret waktu telah 
digunakan sebagai dasar uji coba dalam pengem-
bangan model biologis-fisis satu dimensi. Gambar 
15 menunjukkan konsentrasi klorofil dan nitrat 
selama 1989-1993 sebagai fungsi dari kedalaman 

Produksi primer rerata tahunan 
(dalam gC m-2 y-1) di Atlantik Utara 
disimulasikan menggunakan 
model biogeokimia resolusi tinggi 
dengan mengasimilasikan data 
satelit. Warna biru/ungu mewakili 
daerah dimana produksi primer 
rendah sedangkan warna 
hijau/kuning menunjukkan daerah 
dengan produksi primer yang 
tinggi. 
 
Plot courtesy of Andreas Oschlies,  
Institut für Meereskunde, Kiel. 
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dan waktu di lokasi BATS di Laut Sargasso. Model 
tersebut diatur untuk menirukan ciri-ciri utama musim 
di daerah tersebut, misalnya pasokan ulang nutrien 
ke lapisan permukaan melalui percampuran dengan 
air di kedalaman di musim dingin dan bloom fito-
plankton musim dingin/semi berikutnya. 

Simulasi numerik dan pengamatan keduanya 
menunjukkan pembentukan sebuah nutriklin yang 
jelas –suatu gradien nutrien antara air di lapisan 
yang lebih atas dengan air di kedalaman– dan 
klorofil maksimum pada kedalaman sekitar 100 
meter. Simulasi juga menangkap variabilitas antar-
tahunan hingga beberapa derajat dalam data, yang 
dibangkitkan terutama oleh kekuatan proses percam-
puran kolom air selama musim dingin. 
 
Model-model siklus karbon global 
Pada skala global, model siklus karbon laut disa-
tukan dalam model sirkulasi umum laut. Model sirku-
lasi mensimulasikan sifat-sifat fisis air dan juga trans-
por, difusi dan konveksi oseanik skala besar. 

Model-model terdahulu hanya menyimulasikan 
kimia karbonat anorganik dalam upaya memperki-
rakan perubahan oseanik dalam pompa daya larut 
menanggapi kenaikan tingkat karbon dioksida (CO2) 

di atmosfer. Upaya terkini termasuk model eksplisit 
proses-proses biologis untuk mensimulasikan ope-
rasi pompa biologis dan meramalkan responnya ter-
hadap perubahan iklim di masa depan. Evaluasi dari 
model seperti itu dalam skala global membutuhkan 
kumpulan data perpaduan global, seperti perkiraan 
klorofil permukaan atau produksi primer yang berba-
sis pada satelit (Gambar 16).  

Model siklus karbon laut masih membutuhkan 
perbaikan di beberapa daerah. Contohnya, produksi 
primer hasil simulasi terlalu tinggi di daerah dengan 
nutrien tinggi klorofil rendah Pasifik khatulistiwa dan 
Samudra bagian Selatan, terutama di Pasifik Sela-
tan bagian timur, yang menunjukkan bahwa model 
masih kekurangan beberapa faktor pembatas seper-
ti besi yang diangkut angin. Produksi primer terlalu 
rendah di gyre, menunjukkan jeleknya wakilan 
proses-proses yang memungkinkan populasi biolo-
gis beradaptasi dengan batasan nutrien rendah, se-
perti fiksasi nitrogen atau adveksi nitrogen organik 
terlarut. Paparan benua atau kawasan pantai, se-
perti laut-laut di Indoensia dan Cina, masih kurang 
terwakilkan dalam model akibat kasarnya resolusi 
dalam grid model. 

 

 
Gambar 15 
 

Perbandingan model dan pengamatan distribusi waktu-kedalaman khlorofil dan nitrat untuk lokasi Penelitian Deret waktu 
Bermuda Atlantik (Bermuda Atlantic Time-series Study, BATS). Model terangkai biologis-fisis 1-dimensi mensimulasikan pola 
musiman dan variabilitas antar-tahunan yang diamati dalam data lapangan: bloom fitoplankton musim dingin mengikuti injeksi 
nutrien melalui konveksi dalam (deep convection), tingkat nutrien dan klorofil yang rendah di permukaan air selama perlapisan 
yang terjadi setiap musim panas, dan pembentukan maksimum klorofil bawah permukaan di atas nutriklin, dimana perubahan 
maksimum konsentrasi nutrien terjadi. 

Simulasi didasarkan pada model yang dijelaskan dalam Doney, S.C., D.M. Glover and R.G. Najjar. A new coupled, one-dimensional 
biological-physical model for the upper ocean: Applications to the JGOFS Bermuda Atlantic Time Series (BATS) site. Deep Sea Research II, 
43: 591-624, 1996 



24 IGBP Science No.2   JGOFS 

 

 
Gambar 16 
 
Jalan ke depan 
Hasil-hasil dari kajian proses dan program deret 
waktu harus dipadukan (disintesis) dan digunakan 
untuk memvalidasi model-model yang berkembang. 
JGOFS telah menyusun sejumlah sintesis regional 
dan kelompok pemodelan yang bertanggung jawab 
dalam mensukseskan tujuan ini. 

Model karbon laut tiga dimensi tengah diban-
dingkan dan divalidasi dengan kumpulan data skala 
besar dari JGOFS dan World Ocean Circulation 
Experiment (WOCE) oleh Ocean Carbon Modelling 
Intercomparison Project (OCMIP), yang disokong 
oleh Gugus Tugas Global Analysis, Integration and 
Modelling (GAIM) yang berada di bawah IGBP. 

Batas yang berada di luar wakilan biogeokimia 
laut melalui upaya pemodelan adalah kebutuhan 
mengaitkan proses-proses laut dengan perubahan 
iklim. Upaya pemodelan ini membutuhkan pengga-

bungan antara laut dengan atmosfer. 
Akhirnya, model-model ini akan digunakan da-

lam model laut-atmosfer-daratan yang digabungkan 
(coupled) untuk meneliti bagaimana caranya siklus 
karbon dan elemen biogenik lainnya berubah di 
bawah skenario perubahan iklim masa depan. 

Klorofil permukaan global (dalam mg m-3) untuk bulan Mei, 
diperkirakan dari pengukuran warna laut (ocean colour) 
menggunakan sensor POLDER pada satelit ADEOS di 
tahun 1997 (atas) dan SeaWiFS di tahun 1998 (tengah), 
maupun Model Siklus Karbon Laut oleh Institut Pierre 
Simon Laplace (IPSL) (bawah). 

Gambar Polder courtesy of LPCM/LOA/LSCE/CNES/NASDA. 
Gambar SeaWiFS courtesy of NASA Goddard Space Right Center. 
Simulasi model IPSL courtesy of Olivier Aumont, Laboratoire des 
Science du Climat et de l'Environment, and Patrick Monfray, Institut 
Pierre Simon Laplace. 
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Tantangan  
di Masa Depan 
 

Hasil sementara dari model terangkai laut-atmosfer menunjukkan 
bahwa, pada 100 tahun yang akan datang, laut mungkin saja lebih 
terlapiskan akibat pemanasan air permukaan dan sirkulasi 
termohalin akan melemah. Perubahan seperti itu tidak saja akan 
melemahkan pompa daya larut, tetapi akan mengubah pula 
pasokan nutrien ke laut bagian atas (upper ocean) dan 
kemungkinan akan sangat mepengaruhi pompa biologis. Hasil-hasil 
dari JGOFS telah mengidentifikasi tantangan di masa depan, yang 
ditandai dengan munculnya prakarsa Biogeokimia Laut dan Siklus 
Karbon Global. 

 
 
ADALAH PENTING UNTUK MERAWAT pengam-
bilan data jangka panjang di lokasi-lokasi deret 
waktu yang strategis, yang memungkinkan kita 
memperbaiki pemahaman akan perubahan temporal 
dan meramalkan lebih lanjut fluktuasi dekadal. Hal ini 
penting untuk meramalkan bagaimana laut meres-
pon di masa yang akan datang. Hal ini diterapkan 

terutama untuk proses-proses yang mempengaruhi 
fluks partikel bawah permukaan, transpor bahan 
organik terlarut dan remineralisasi di laut dalam dan 
fluks CO2 laut-udara. 

Pengamatan terakhir di paparan benua menun-
jukkan adanya penyerapan CO2 atmosferik yang 
signifikan ke tepian laut (ocean margin) dan ekspor 

Matahari tenggelam 
di awal musim semi 
di Sektor Pasifik 
Samudra bagian 
Selatan dekat kutub 
(di sekitar 60oLS-
170oBB).  
 
Foto courtesy of 
Valerie M. Franck, 
University of California 
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karbon yang aktif melintasi paparan. Kajian lebih 
lanjut bekerjasama dengan Proyek Land-Ocean 
Interactions in the Coastal Zone (LOICZ) telah 
direncanakan untuk menentukan apakah laut pantai 
(coastal oceans) secara keseluruhan mewakili sink 
untuk karbon antropogenik dan menghitung pertukar-
an bersih karbon antara perairan pantai dan laut 
terbuka (open ocean). 

Seperti sudah dibahas sebelumnya, ketersedia-
an besi juga mempengaruhi struktur komunitas 
planktonik. Besi diangkut ke laut dari daratan seba-
gai debu atmosferik. Jumlah pasokannya dapat ber-
ubah jika pemanasan global memperkuat angin atau 
mengubah polanya, atau jika perubahan tata guna 
lahan atau vegetasi mengubah sumber-sumber 
debu. Peningkatan deposisi akan mengubah kekuat-
an pompa biologis pada beberapa daerah HNLC dan 
secara signifikan dapat mempengaruhi kapasitas laut 
dalam menyerap CO2. Ketersediaan nitrat atau silikat 
dapat pula berubah jika perubahan iklim mem-
pengaruhi pola sirkulasi laut, yaitu perubahan 
upwelling dari makronutrien yang penting dalam per-
tumbuhan fitoplankton, mesin bagi pompa biologis. 

Penelitian JGOFS telah dikonsentrasikan pada 
lapisan produktif di atas 100-200 meter dan pada 
fluks sedimen laut dalam dekat lantai samudra. Kami 
mengakui bahwa sebagian besar dekomposisi dari 
bahan organik yang diangkut dalam pompa biologis 
terjadi secara langsung di bawah lapisan atas laut 
yang tersinari, meluas hingga kedalaman 500-1000 
meter. Dan ini akan menjadi daerah untuk fokus 
penelitian yang akan datang. 

Ekspor partikel dan dekomposisi adalah proses-
proses kritis dalam siklus karbon. Agar dapat 
berhasil dalam meramalkan siklus karbon, formulasi 
mekanistis untuk partikel dan pergantian serta trans-
formasi bahan organik terlarut akan dimasukkan ke 
dalam model-model biogeokimia yang akan datang. 

Perubahan struktur dan fungsi ekosistem laut 
menanggapi perubahan alamiah dan antropogenik 
dalam lingkungan fisis dan kimiawi berlanjut pada isu 
penting dalam siklus karbon global. Isu ini dan isu-
isu lainnya tengah dipertimbangkan untuk penelitian 
yang akan datang oleh International Geosphere-
Biosphere Programme - Scientific Committee on 
Oceanic Research (IGBP-SCOR), The Future of 
Ocean Biogeochemistry. Proses-proses fisis yang 
bekerja pada skala meso mempengaruhi produkti-
vitas fitoplankton. Dinamika ekosistem secara 
keseluruhan adalah hal yang dituju dalam kolaborasi 
dengan para peneliti dalam proyek yang tengah 
berlangsung, yaitu Global Ocean Ecosystem 
Dynamics (GLOBEC).  

Adalah penting untuk melanjutkan perbaikan 
terhadap peta fluks CO2 global dari laut. Sebagai 
tambahan kita perlu model-model percampuran laut 
dan sirkulasi yang disempurnakan, dan peramalan 
yang lebih baik mengenai bagaimana pompa fisis 
akan berkembang seiring dengan perubahan iklim. 
Hal ini akan tercapai melalui penggunaan peralatan-
peralatan swatantra (autonomous) yang lebih baik 
seperti pelampung (float dan buoy) dan kesempatan 
berlayar. Penelitian mengenai pengendali fisis dan 

biogeokimia dalam proses pertukaran akan dituju 
dalam Surface Ocean Lower Atmosphere Study 
(SOLAS) yang baru. 

Rekaman paleoklimatologis yang diperoleh dari 
inti es Vostok di Antartika memberikan bukti yang 
menggiurkan tentang hubungan terbalik (inverse 
relationship) antara pasokan besi ke laut dan tingkat 
CO2 atmosferik di masa lalu. Kerjasama dengan 
IGBP Core Project PAGES akan memperluas 
hubungan-hubungan ini. 

Isu-isu di atas akan dituju oleh inisiatif baru 
dalam (i) Biogeokimia Laut (ii) Surface Ocean Lower 
Atmosphere Study (SOLAS) dan (iii) Siklus Karbon 
Global. Inisiatif-inisiatif tersebut tengah dikembang-
kan secara terintegrasi dengan para pakar biogeo-
kimia dari International Geosphere-Biosphere 
Programme (IGBP) bekerjasama dengan para 
kolega ilmu kefisikaan dari World Climate Research 
Programme (WCRP) dan para ilmuwan sosial-
ekonomi dari International Human Dimension 
Programme (IHDP) dan Scientific Committee for 
Ocean Research (SCOR). 
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Tentang JGOFS  
 
 
 
 
Strategi Penelitian 
Strategi untuk mencapai tujuan JGOFS meliputi 
pengamatan, penyatuan (sintesis) dan pemodelan, 
dan manajemen data (Gambar 17). 
 
Pengamatan 
Hingga 20 negara telah berpartisipasi dalam 
program lapangan yang menyeluruh selama 12 
tahun dengan menyelesaikan lebih dari 1000 pela-
yaran di semua basin laut utama. 

Kajian yang luas dengan tujuan membangun 
perangkat data global untuk memperbaiki penggam-
baran variabilitas biogeokimia dan inventarisasi 
elemen-elemen kritis, menguraikan hubungan antara 
proses-proses fisis, geokimia dan biologis, dan 
menyediakan peralatan untuk mengevaluasi hasil-
hasil model skala global. Bekerjasama dengan World 
Ocean Circulation Experiment (WOCE), JGOFS 
menyelesaikan survey global karbon anorganik 
terlarut (pCO2, TCO2, alkalinitas dan pH) yang telah 
memberikan perangkat data yang tidak ternilai 

mengenai distibusi sifat-sifatnya di seluruh lautan. 
Beberapa program nasional telah merencanakan 
untuk mensurvey ulang di sepanjang bagian yang 
sama di masa yang akan datang. Pengulangan 
kembali pengambilan data ini memberikan informasi 
yang sangat berharga tentang invasi CO2 antro-
pogenik dan menunjang pengembangan model 
karbon yang canggih untuk laut bagian atas (upper 
ocean). Pemantauan pertukaran CO2 laut permuka-
an sangat penting dalam menghubungkan proses-
proses atmosfer-laut dan untuk membatasi model 
biogeokimia siklus karbon di laut. 

Kajian intensif difokuskan baik pada sejumlah 
kajian proses besar di kawasan-kawasan yang 
dipilih dan larik stasiun deret waktu (> 10 tahun) 
pada lokasi-lokasi kunci (key sites). Kajian ini 
membantu menguraikan mekanisme yang mengon-
trol siklus karbon pada bagian yang berbeda di laut 
dunia, di bawah faktor-faktor gaya eksternal yang 
berbeda. JGOFS telah dengan mantap mendirikan 
stasiun-stasiun deret waktu sebagai alat utama 

Kenaikan Laut (Rising Seas) di Samudra 
bagian Selatan. 
 
Foto courtesy of Margareth C. Bowles, WHOI 
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untuk ilmu kelautan. Mereka menggunakannya 
sebagai alat untuk memahami dan memantau 
respon laut di masa yang akan datang terhadap 
iklim. Di tahun 1988 stasiun deret waktu JGOFS 
pertama didirikan di Samudra Pasifik dekat 
kepulauan Hawaii (HOT) dan di Samudra Atlantik 
dekat Bermuda (BATS). Sejak saat itu, stasiun deret 
waktu JGOFS lainnya telah didirikan, menambah 
cakupan spasial di kawasan laut lainnya seperti 
Atlantik Utara dekat khatulistiwa dekat kepulauan 
Kanary (European Station for Time-series in the 
Ocean, Canari Is. ESTOC), di sebelah selatan Sa-

mudra Hindia dekat kepulauan Kerguelen (KERFIX), 
dan di Pasifik Utara (Stasiun Papa dan stasiun 
Kyoto North Pacific Ocean Time Series -KNOT-). 
Beberapa program nasional telah mengakui pen-
tingnya stasiun-stasiun ini untuk sistem pemantauan 
iklim dan laut laut di masa yang akan datang dan 
berencana untuk melanjutkan operasi diluar umur 
hidup JGOFS. Keberlanjutan dari stasiun-stasiun ini 
memastikan akuisisi yang diperlukan dari data ke-
lautan skala waktu bulanan hingga tahunan untuk 
validasi model biogeokimia JGOFS dan sistem pe-
mantauan laut global.  

 

 
Gambar 17 
 
Pengamatan Deret Waktu 

Survey Global Karbon Dioksida di Laut 
Peneliti JGOFS melakukan pengukuran parameter 
sistem karbon anorganik pada potongan (section) 
hidrografis Percobaan Sirkulasi Laut Global (World 
Ocean Circulation Experiment, WOCE), yang 
diindikasikan oleh garis merah, antara tahun 1990 
dan 1998. 
 

Pengukuran Penginderaan Jauh Warna Laut 
(Ocean Colour) 
Data dari pengukuran warna laut dari satelit 
digunakan untuk memperkirakan pigmen 
fitoplankton pada zona eufotik di laut. Hasil-hasil 
menunjukkan rerata tahunan dari data yang 
dikumpulkan oleh sensor SeaWiFS, yang 
diluncurkan ke orbit pada bulan Agustus 1997. 
 

Pengamatan Deret Waktu 
Segitiga merah menandakan lokasi-lokasi stasiun 
deret waktu JGOFS, beberapa diantaranya telah 
beroperasi lebih dari 10 tahun. 

Penelitian Proses Regional 
Di kawasan laut yang berwarna abu-abu, peneliti 
JGOFS melakukan penelitian terperinci di atas 
kapal proses-proses kunci biogeokimia pada 
siklus karbon laut. 
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Penyatuan (Sintesis) dan Pemodelan 
Dengan hampir lengkapnya pekerjaan lapangan 
utama, JGOFS meluncurkan fasa penyatuan dan 
pemodelan untuk mengidentifikasi proses-proses 
dan variabel-variabel kritis, dan mengasimilasikan 
parameter yang diamati ke dalam medan skala basin 
dan global dalam rangka meramalkan keadaan laut 
di masa yang akan datang. JGOFS telah melakukan 
pengembangan model yang dapat mengasimlasikan 
hasil-hasil dari penelitian lapangan, menghasilkan 
gambaran skala besar yang akurat tentang feno-
mena biogeokimia laut, dan meramalkan respon 
oseanik terhadap perubahan lingkungan. Pemodelan 
ekologi dan biogeokimia laut berada dalam masa 
pertumbuhannya, lebih dari lusinan model terangkai 
(kopel) 3-dimensi sirkulasi laut dan siklus karbon. 
Meskipun hasilnya memiliki kecenderungan saling 
bersesuaian dalam skala global dan total tahunan, 
model-model tersebut banyak berbeda dalam dis-
tribusi regional, musiman, dll. Sebuah upaya besar, 
Ocean Carbon Model Intercomparison Project 
(OCMIP) telah dilaksanakan bekerjasama dengan 
IGBP-GAIM, bertujuan untuk memahami dasar-dasar 
teori dan numerik serta ilmiah tentang bagaimana 
model terangkai karbon laut global berbeda hasil-
hasilnya. 
 
Manajemen Data 
Penelitian JGOFS telah mengumpulkan data biogeo-
kimia pada cakupan dan detail yang belum diperoleh 
sebelumnya yang menghasilkan pengetahuan baru 
terhadap pertanyaan-pertanyaan lama tentang peran 
laut dalam siklus karbon global. Pengembangan 
kumpulan data berkualitas tinggi dan menyeluruh 
yang siap diakses oleh para peneliti yang tertarik 
merupakan satu di antara tujuan JGOFS sejak 
program ini pertama kali disusun. Data ini akan 
menjadi sumberdaya bagi para oseanografer dan 
modeler untuk dekade-dekade mendatang. 

Berbagai macam proyek berkisar pada 
pembuatan manajemen data untuk program-program 
JGOFS nasional; beberapa adalah pusat data 
oseanografi nasional, dan beberapa bukan. Pertalian 
yang mengikat upaya-upaya nasional bersama 
datang dari Satuan Tugas Manajemen Data JGOFS 
(Data Management Task Team, DMTT). Saat ini 
jaringan pertukaran data JGOFS meliputi Autsralia, 
Kanada, Prancis, Jerman, India, Jepang, Inggris, dan 
Amerika Serikat dengan hubungan ke Belanda dan 
Norwegia. 

Dengan dukungan dari Kantor Proyek 
Internasional JGOFS, para anggota DMTT bekerja 
untuk membuat data JGOFS lebih siap tersedia. 
Kegiatan mereka meliputi pengembangan situs 
World Wide Web yang menyediakan akses elektronis 
ke data JGOFS, pembuatan katalog metadata 
JGOFS yang memfasilitasi lokasi kumpulan data 
tertentu, dan publikasi elektronis mengenai kum-
pulan data dalam CD-ROM. DMTT JGOFS bekerja 
bersama dengan IGBP-DIS untuk mengintegrasikan 
data perubahan global dan iklim dan membuatnya 
tersedia bagi para pengguna baik untuk keperluan 
ilmiah maupun pengambilan keputusan. 

Kegiatan-kegiatan yang Dikoordinasikan Secara 
Internasional 
Panitia Pengarah Ilmiah (Scientific Steering 
Committee, SSC) JGOFS memiliki tanggung jawab 
menyeluruh terhadap desian, implementasi, 
eksekusi dan sintesis dari setiap kegiatan yang 
dikoordinasikan secara internasional. SSC, yang 
didukung oleh Kantor Proyek Internasional (Inter-
national Project Office, IPO), menetapkan perta-
nyaan, menyusun rencana dan panitia penyelaras 
(coordinating committee), menyelaraskan elemen-
elemen pengamatan dan mengatur jadwal untuk 
setiap penelitian (Gambar 18). Namun demikian, 
hampir sebagian besar penelitian didukung oleh 
sumber-sumber internal nasional. 

JGOFS SSC didukung oleh beberapa Kelom-
pok Perencana/Sistesis dan Tim Tugas untuk mem-
pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ilmiah dan 
logistik dan membuat rekomendasi kepada SSC. 
Kelompok ini mengidentifikasi proses-proses dan 
variabel-variabel terpenting untuk penelitian, 
kawasan dimana penelitian-penelitian seperti itu 
akan memberikan pengertian yang paling besar dan 
data yang paling bermanfaat, dan desain percobaan 
yang paling baik untuk penelitian. Mereka meng-
identifikasi rangkaian atau kegiatan yang diperlukan 
untuk melengkapi tugas-tugas khusus, sumberdaya 
yang dibutuhkan untuk tugas-tugas tersebut dan 
tingkat koordinasi internasional yang dibutuhkan. 
Beberapa tim tugas bubar setelah menyampaikan 
laporannya; yang lainnya diharapkan hingga 
berakhirnya JGOFS. Kelompok Kerja Sintesis Global 
baru akan menuntun penyelesaian kegiatan-kegi-
atan pemodelan dan sintesis JGOFS. 
 
Kegiatan Nasional 
Sebagian besar JGOFS mengambil tempat pada 
tingkat nasional, dengan panitia nasional meren-
canakan dan mendanai program nereka sendiri, 
yang berkontribusi pada JGOFS. Koordinasi antara 
penelitian nasional dan internasional dicapai melalui 
interaksi SSC dengan  ketua kelompok JGOFS 
nasional (Gambar 18). 
 
Hubungan 
Batas pertukaran kepentingan pada JGOFS, dan 
respon skala global pada perubahan iklim, 
dipengaruhi oleh sistem non-oseanik yang berada di 
luar cakupan program untuk meneliti yang detail. 
Oleh karena itu, para peneliti JGOFS terlibat dalam 
penelitian kolaboratif yang relevan, misalnya dengan 
proyek inti IGBP lainnya dan program-program 
internasional laiinya. Suatu tim tugas gabungan 
dengan LOICZ tengah meneliti pertukaran antara 
perairan pantai dan interior laut. Sebuah tim tugas 
baru bekerja dengan PAGES untuk meneliti data 
paleo laut. JGOFS juga menasehati Sistem 
Pemantauan Laut Global (Global Ocean Observing 
System, GOOS) (Gambar 18). 
 
Literatur Ilmiah 
Para peneliti JGOFS telah mempublikasikan lebih 
dari 2000 artikel penelitian dalam jurnal  internasio-
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nal yang dinilai sejawat (peer reviewed). Satu bagian 
penting dari literatur ini telah muncul dalam edisi 
khusus dalam serial jurnal Deep-Sea Research ber-
judul “Tropical Studies in Oceanography” (Gambar 
19). Serial ini merupakan sumberdaya yang tak ter-
nilai dan unik untuk mengajarkan ilmu kelautan. Se-

bagai tambahan, penelitian JGOFS tersedia untuk 
beragam audien dalam Serial Laporan JGOFS, 
laporan nasional, presentasi dan poster dalam 
konferensi dan simposium, tesis dan disertasi, dan 
surat kabar. 

 

 
Gambar 18 
 
Protokol Pengukuran Inti JGOFS 
Koleksi data dan manajemen data terkait secara erat 
karena sebagian dari tugas mengatur kumpulan data 
adalah menentukan keterpercayaan dari elemen-
elemennya. Pada tahap terdahulu program, meski-
pun hanya sedikit negara dan relatif sedikit labora-
torium yang berpartisipasi, telah menjadi semakin 
jelas bahwa pengalaman, kemampuan dan personal 
preferences tentang protokol pengukuran berubah 
secara signifikan diantara partisipan. Oleh karena itu, 
untuk meningkatkan kualitas data, sebuah kumpulan 
metode-metode standar yang berkualitas tinggi untuk 
20 pengukuran inti dibangun, dan dipublikasikan 
dalam Serial Laporan JGOFS (Gambar 19). Pro-
tokol-protokol ini dibangun melalui konsultasi dengan 
para pengamat, analis dan modeler dan didesain 
untuk memfasilitasi perbandingan data antara kelom-
pok penelitian yang berbeda dan untuk memperbaiki 
kepercayaan dalam keseluruhan kumpulan data 
JGOFS. Protokol JGOFS telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Jepang, dengan dukungan dari Pusat 

data Oseanografi Jepang. 
 
Publikasi data elektronis 
Kumpulan data JGOFS berikut telah dipublikasikan 
secara eklektronis dalam CD-ROM (Gambar 19): 
 
1. Biogeochemical Ocean Flux Study (BOFS): a 

UK contribution to JGOFS. Diterbitkan oleh 
BODC, 1994. 

2. The CD-ROM Database of the Southern Ocean 
JGOFS cruise ANT X/6 aboard R.V. Polarstern. 
Deep-Sea Research II, 44(1-2): CD-ROM 
Appendix, 1997. 

3. ARABESQUE: a UK contribution to the JGOFS 
process studies of the Arabian Sea. Diterbitkan 
oleh BODC, 1998. 

4. Hawaiian Ocean Time Series (HOTS) 1988-
1998: A decade of interdisciplinary 
Oceanography. Diterbitkan oleh Universitas 
Hawaii, 1999. 

5. JGOFS International Collection – Arabian Sea. 
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CTD, XBT & SeaSoar data. Arabian Sea 
Process Study 1990-1997. Diterbitkan oleh 
JGOFS DMTT dan International Project Office, 
1999. 

6. JGOFS-INDIA –Arabian Sea Process Studies. 
Data & Information. Published by the National 
Institute of Oceanography, India, 1999. 

7. Northwest Pacifi c Carbon Cycle Study 
(NOPACCS) data set. Volume 1. Published by 
the Japanese Oceanographic Data Center, 
1999.  

8. Canadian JGOFS Data Reports (in press) 
Published by the Marine Environmental Data 
(MEDS), Canada. 

 

 
Gambar 19 
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Foto Sampul: “The wave” – Laut yang bergelora di Samudra bagian 
Selatan. Photo courtesy of M.C. Bowles, WHOI. 
 
Ship: Kapal riset Polarstern berpartisipasi dalam be-
berapa pelayaran JGOFS di Atlantik dan Samudra 
bagian Selatan. Photo courtesy of M. Klages, Alfred 
Wegener Institute for Polar and Marine Research. 

 
Scientist with children: Seorang ilmuwan JGOFS mene-
rima peneliti-peneliti masa depan. Photo courtesy of D. 
Karl, University of Hawaii. 
 
People at sea: Memasang perangkap sediment di Pasifik 
Utara. Photo courtesy of T. Saino, University of Nagoya. 
 
Earth from Space: Photo courtesy of NASA 

  
 
 
Serial Ilmu Pengetahuan IGBP: ISSN 1650-7770 
Hak Cipta © IGBP 2001 
 

 
 



34 IGBP Science No.2   JGOFS 

 

 


